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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Επιστολή Δημάρχου Βύρωνα Γ. Κατωπόδη στην Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως 
 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
 
Η επιδεινούμενη εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19 στην Αττική έχει θορυβήσει, όπως 
είναι απολύτως φυσικό, όλους μας. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης 
νιώθουμε το βάρος να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, στην αντιμετώπιση της 
δύσκολης αυτής ασθένειας. 
 
Από τη μεριά μας, ως Δημοτική Αρχή του Βύρωνα έχουμε προσπαθήσει από την πρώτη 
στιγμή να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και έχουμε υπερβεί αρκετές φορές ακόμα και 
τα στενά όρια της αποστολής μας με στόχο να φροντίσουμε το προσωπικό μας και τους 
δημότες της πόλης. 
 
Ωστόσο, δεχόμαστε διαρκείς οχλήσεις και καταγγελίες από γονείς και καθηγητές της πόλης 
ότι σε περιπτώσεις ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων ακόμα κρουσμάτων, δεν υπάρχει καμία 
απολύτως πρόνοια για την κάλυψη των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων για τον 
COVID-19 (μοριακά ή ακόμα και rapid test), για μαθητές ή εκπαιδευτικούς ή άτομα που 
έχουν έρθει σε άμεση επαφή μαζί με αυτά τα κρούσματα. 
 
Σε ό,τι αφορά την κάλυψη του δικού μας προσωπικού που σε πολλές περιπτώσεις εργάζεται 
στα σχολεία της πόλης μας, έχουμε ήδη προχωρήσει με δική μας δαπάνη σε σύμβαση με 
διαγνωστικό κέντρο προκειμένου να καλύψουμε τυχόν ανάγκη που μπορεί να ανακύψει. 
 
Ωστόσο για τους μαθητές και τους διδάσκοντες των Σχολείων μας, που δεν ανήκουν στην 
οργανική δύναμη του Δήμου Βύρωνα, το Υπουργείο Παιδείας, που έχει και την ευθύνη 
αυτών των ανθρώπων, οφείλει να αντιδράσει άμεσα και να προχωρήσει στην κάλυψη του 
κόστους αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να έχουν την 
ευθύνη, αλλά και την οικονομική ενίσχυση βέβαια, να παράσχουν αυτή την κάλυψη.  
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  
 

Βύρωνας, 16/10/2020 
Αρ. Πρωτ.: 19473 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας κ. Ν. 
Κεραμέως 
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Ο Βύρωνας είναι μία περιοχή της Αθήνας με αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα και, όπως 
έχουμε έγκαιρα προειδοποιήσει, ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη είναι επίσης αναλογικά 
αυξημένος σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κατά τη γνώμη μας 
δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα Σχολεία του Βύρωνα να «οχυρωθούν» 
απέναντι στην πανδημία και η Δημοτική Αρχή γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις αποδέκτης 
άδικης κριτικής για την οποία δεν έχει ευθύνη. 
 
Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να πάρει μέτρα, ώστε η σημερινή κατάσταση να μην ξεφύγει, για 
το καλό των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών. 
 
        Ο Δήμαρχος 
 
 
        
             Γρηγόρης Κατωπόδης 
 
 
 
 


